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voorwoord >
Door Aletta Buiskool

In deze zomerkrant vragen we om te beginnen speciale 
aandacht voor de brief van de VVG en SNN. Iedereen 
herinnert zich vast nog wel de ellenlange rijen bij gemeentes 
om de €10.000,- aan te vragen voor verduurzaming 
van huizen. Er was op dat moment niet genoeg geld 
beschikbaar. 

Vanaf 31 augustus kan iedereen uit te gemeente Oldambt 
die in aanmerking kwam voor deze tegemoetkoming alsnog 
een aanvraag doen. Als iemand hierover vragen heeft of 
hulp wil: laat het via de website weten. De redactie neemt 
contact op.

Verder zijn er weer leuke berichten te melden vanuit de 
culturele commissie en … ook vragen we extra aandacht 
voor de vondst op ons kerkhof. We wensen iedereen alvast 
een hele fijne zomer. De volgende krant valt zo begin 
september op de deurmat!

Kopij aanleveren: vóór 14 augustus 2022

De kopij kun je mailen naar: dorpskrant@t-waar.nl 
of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl 

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden 
overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de auteurs 
en/of rechthebbenden. De redactie behoudt zich het recht voor 
 stukken in te korten.

Redactie:  Aletta Buiskool, Marjan Jutting, Patrick Jacobs, Imke 
Jacobs en Christina Koning  
    
Vormgeving: achteroptwoar.nl

Voor geïnteresseerden buiten het verspreidingsgebied bieden 
wij de mogelijkheid om voor 10 euro per jaar lid te worden. 
Hiervoor ontvang je vijf keer per jaar een krant. Deze wordt bij 
je thuis bezorgd. Stuur een mail met je adresgegevens naar:   
dorpskrant@nieuw-scheemda.nl of dorpskrant@t-waar.nl 

Je kunt bij de gemeente terecht met een melding over 
achterstallig onderhoud, defecten, gevaarlijke situaties in 
jouw buurt of straat. Na een zogenoemde MOR-melding zal de 
gemeente hierop actie ondernemen. 

Een MOR indienen doe je op: 
www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte

Via onderstaande mailadressen kun je terecht bij
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda & ‘t Waar.
secretaris@nieuw-scheemda.nl of secretaris@t-waar.nl

E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   
of veurmekoar@t-waar.nl of Tel: 06-36368003

De meest actuele zaken en over nieuws in en over de dorpen 
vindt je op: www.facebook.com/NieuwSwaar

Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vind je op 
onze websites:  
www.nieuw-scheemda.nl en www.t-waar.nl

colofon  >

dorpsbelangen  >

veur mekoar  >

meldpunt openbare ruimte  >

facebook  >
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Nieuws van Vereniging Dorpsbelangen >

 
Door Aletta Buiskool

Na het afscheid van Harm Eerkens en Gerrit van de Kam 
op de ledenvergadering van 1 april heeft ook Hans Zijlstra 
zich teruggetrokken als voorzitter en bestuurslid van de 
Vereniging Dorpsbelangen. Dat betekent dat we nog met 
zijn zessen over zijn. Na de algemene ledenvergadering 
heeft zich een lid van Dorpsbelangen gemeld voor het 
bestuur. Hij is uitgenodigd voor de volgende vergadering. 
Dan bespreken we ook wat zijn rol gaat worden. Uiteraard 
houden we onze leden op de hoogte.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit.

Voorzitter  Aletta Buiskool
Secretaris  Benno Klapwijk
Penningmeester Greetje Schipma
Algemeen bestuurslid Wim van Rheen
Algemeen bestuurslid Marjan Jutting
Algemeen bestuurslid Hendrik Eerkens
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subsidie VVG vanaf 6 juli geleidelijk open >
Ontvangen via Ali Dammer-Jonker (Gebiedsregisseur)

Inwoners kunnen vanaf 6 juli een aanvraag indienen voor de 
subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) 
van 10.000 euro. Hiervoor is voldoende geld beschikbaar. 
De subsidieregeling gaat geleidelijk, per gemeente, open 
over een periode van tien weken. 

Inwoners hebben vervolgens tot en met 31 december 
2025 de tijd om hun aanvraag in te dienen. 
Staatssecretaris Hans Vijlbrief (ministerie EZK): ‘Samen 
met uitvoeringsorganisatie SNN en de betrokken 
aardbevingsgemeenten zorgen we ervoor dat mensen die 
nog geen aanvraag voor deze subsidie hebben kunnen 
indienen, hier ruim de tijd voor krijgen. Zowel bij de 
aanvraag, als bij de besteding van het geld. Verder is het 
goed dat SNN alle 25.000 aanvragen van begin dit jaar heeft 
behandeld en een ruime meerderheid heeft uitbetaald.’

Subsidie open per gemeente
De subsidieregeling gaat op alfabetische volgorde van 
gemeenten open. De startdata per gemeente zijn als volgt.

6 juli      : Aa en Hunze
13 juli    : Eemsdelta (postcodes 9901 t/m 9921)
20 juli    : Eemsdelta (postcodes 9922 t/m 9994)
27 juli    : Groningen (postcodes 9613 t/m 9735)
3 aug.    : Groningen (postcodes 9736 t/m 9798)
10 aug.  : Het Hogeland
17 aug.  : Midden-Groningen (postcodes 9601 t/m 9609)
24 aug.  : Midden-Groningen (postcodes 9611 t/m 9939)
31 aug.  : Oldambt
7 sept.   : Westerkwartier

Voldoende tijd 
Inwoners kunnen hun aanvraag indienen bij het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Zij 
hebben ruim drie jaar de tijd om hun aanvraag te doen 
én vier jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) 
voeren.

Voldoende subsidiebudget
Voor deze laatste subsidieronde is voldoende budget 
beschikbaar. Iedereen die in aanmerking komt, krijgt 
daarmee de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. 
Na de aanvraag krijgen inwoners binnen 13 weken te horen 
of hun aanvraag is goedgekeurd. De subsidie VVG is bedoeld 
voor particuliere huiseigenaren in het aardbevingsgebied, 
die op 6 november 2020 geen onderdeel waren van het 
versterkingsprogramma. Woningen in het postcodegebied 
waar de waardedalingsregeling geldt of woningen met de 
postcode 9679, 9681 en 9682 komen in aanmerking voor 
de subsidie. De subsidie is onderdeel van de bestuurlijke 
afspraken die door Rijk en Regio zijn gemaakt op 6 
november 2020. Met deze subsidie kunnen eigenaren 
achterstallig onderhoud verrichten en hun woning 
verduurzamen en verbeteren. 

EZK opdrachtgever, SNN voert uit
Deze subsidie wordt mogelijk gemaakt en is opgesteld 
door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK). Het SNN voert deze subsidie in opdracht van het 
ministerie uit en zorgt ervoor dat de subsidieaanvraag in 
behandeling wordt genomen en het geld bij de mensen 
terechtkomt.

uitnodiging versterkingsoperatie >
Door Aletta Buiskool

Beste inwoner van Nieuw Scheemda/’t Waar,

Ook in onze dorpen hebben we helaas last van 
aardbevingen/gevolgen van de gaswinning, maar vooral 
van de schadeafhandeling daarvan en van de uitvoering 
van de versterkingsoperatie. 

In de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen 
Nieuw Scheemda/’t Waar op 1 april kwam dit probleem 
aan de orde.

We vernamen dat de gemeente Oldambt denkt dat 
veel mensen tevreden zijn over de uitvoering van de 
versterkingsoperatie. 

Dorpsbelangen en de Versterkingswerkgroep horen hele 
andere geluiden.

De vraag die op 1 april werd gesteld, was of het een goed 
idee is om samen op te trekken tegen de willekeur en 
de onduidelijkheid in de regelgeving als het gaat om de 
versterkingsoperatie in onze dorpen. 

Het antwoord vanuit de vergadering was een hartgrondig 
‘ja’.

Dorpsbelangen en de Versterkingswerkgroep nodigen je 
van harte uit op maandag 13 juni 2022 om 19.45 uur in 
de Leeuwenborg aanwezig te zijn. Het programma ziet er 
als volgt uit.

• 19.45 uur Inloop met koffie en thee
• 20.00 uur Inleiding van de avond en voorstellen van 

de aanwezigen
• 21.00 uur Discussie met doel: hoe gaan we te werk?
• 21.30 uur Einde

(Het is hierbij belangrijk om de melden dat het doel van 
de avond is om mogelijkheden te onderzoeken hoe we 
gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen de willekeur 
en onduidelijkheid in regelgeving. Op deze avond worden 
individuele gevallen dus NIET besproken.)

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen zullen 
komen. De avond beschouwen wij als gelukt als  de 
noodzaak van gezamenlijk optrekken wordt gevoeld door 
ons allen en we een paar concrete punten hebben waarmee 
we als dorpen aan de slag kunnen.

Kom alsjeblieft en meld je aan bij 
a.buiskool@alfa-college.nl, zodat we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. 

Hartelijke groet, namens de vereniging Dorpsbelangen 
Nieuw Scheemda/’t Waar en de versterkingswerkgroep: 

Marjan, Laurens, Hilde, Peter en Alet
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Aanpak begraafplaats >
Door Greetje Schipma

Met de groep zijn we nu zo’n twee maanden aan de slag 
met de aanpak van de begraafplaats en het wordt echt 
zichtbaar. Vooral veel gras en fijn onkruid worden van de 
graven verwijderd. Tussen de graven vinden we andere 
soorten onkruid. Twee graven waren helemaal niet meer 
zichtbaar door de groei van de vele takken. Daar ben je 
dan ook een hele tijd mee bezig. We zijn elke keer weer 
verbaasd wat er dan tevoorschijn komt. Binnenkort gaan 
we aan de slag met grond aanvullen rondom graven, het 
grint tussen graven en split waar nodig. 

Voor wie eens wil helpen, we zijn op maandagmorgen van 
9.30 uur tot 12.00 uur bezig. Sommige graven hebben 
echt meer onderhoud nodig, maar dat vergt een andere 
aanpak. 

Een bijzonder moment was op de maandag na de 
dodenherdenking. We kwamen drie graven van 
gesneuvelden van 15 april 1945 tegen. Geen van ons wist 
dat deze slachtoffers hier begraven zijn. We hebben het 
wel altijd over de oorlogsgraven op onze begraafplaats, 
maar ook deze drie graven blijven onze aandacht houden.

Loes, Antje, Hilde, Jan en Greetje 

4 mei Dodenherdenking >
Door Greetje Schipma

Na twee jaar in klein comité was het dit jaar weer mogelijk 
om met iedereen, die dat wilde, aanwezig te zijn bij het 
Monument op ‘t Waar

In intieme sfeer zijn de doden weer herdacht. Hans Zijlstra 
las een 4 mei-gedicht voor en legde de krans namens de 
vereniging Dorpsbelangen. 

Patrick Jacobs legde als veteraan het bloemstuk van de 
gemeente Oldambt. Daarna plaatsen kinderen voor alle 
vijf gesneuvelden van 15 april 1945 een witte roos. De 
gesneuvelden werden bij naam genoemd. 

De zesde roos was voor alle slachtoffers van alle oorlogen 
en geweld. Hierna werd de familie en de aanwezigen de 
gelegenheid geboden om bloemen neer te leggen.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de familie Baar 
uit Scheemda.

Er waren ruim vijftig personen aanwezigen, waaronder 
nabestaanden, een groep jongeren en een aantal kinderen 
uit onze dorpen. Even napraten onder het genot van een 
kop koffie was daarna in de Leeuwenborg.

Het was, net als altijd, weer een indrukwekkende 
gebeurtenis. 

open orgeldag 14 mei 2022 >
Door Greetje Schipma namens de kerkcommissie

Al vele jaren zorgt de plaatselijk kerkcommissie ervoor dat 
de kerk open is tijdens de orgeldag Noord-Nederland op de 
2e zaterdag van mei. Organisten uit het hele land kunnen 
zich opgeven bij de Hinze Stichting om tijdens deze dag 
een orgel van hun keuze te bespelen. Vaak kiezen ze er 
een aantal uit en zijn zo de hele dag onderweg in de onze 
provincie.

Dit jaar waren in de kerk vier organisten uit Utrecht, 
NO-polder en Haren. Voor hen was het de eerste keer 
dat ze hier waren. Ze verbaasden zich over onze mooie 
kerk, de weg hiernaar toe en over de kwaliteit van ons 
wereldberoemde Arp Schnitgerorgel. Iedereen speelde 
zijn of haar eigen uitgezochte muziek van kerstmuziek 
tot klassiek. Ook geestelijke liederen en koralen kwamen 
langs.

Sommigen waren zeer fanatiek aan het spelen. Er werden 
geluidsopnames gemaakt en anderen genoten op een 
andere manier van het spel. Het is altijd fijn om het orgel 
weer te horen.

Zo tussendoor kwamen er ook nog andere bezoekers, soms 
om te luisteren, sommigen alleen maar om nieuwsgierig 
rond te kijken of om op de begraafplaats aan de slag te 
gaan. Onder het genot van een kop koffie of thee kwamen 
er, net als altijd weer verhalen, vooral van oud bewoners.

Al met al was het weer een goede reden om de kerk open 
te stellen.
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Christientjes blog >
Door Christina Koning

De wereld is hard. De wereld is keihard. De wereld verhardt. 
Deze woorden hoorde ik toevallig – of niet toevallig – 
vandaag. Tijdens een bezoekje aan het winkelcentrum. In 
Hoogezand. Thuisgekomen dacht ik over het deels door 
mij opgevangen gesprek en over de toevallig door voor 
mij wildvreemde mensen uitgesproken woorden na. Het 
klopt. Het klopt wel. Maar een nadere 
bestudering c.q. diepere gedachte 
brengt mij tot de conclusie dat het niet 
de wereld is die hard is. Neen. Het is de 
maatschappij. En nog gedetailleerder: 
het mensdom. Althans dat heb ik mijn 
vader de afgelopen jaren meer dan eens 
horen zeggen.

Als gevoelsmens is het soms lastig om 
met ‘harde zaken’ om te gaan. En niet 
alleen lastig. Soms zelfs onmogelijk. Ik 
vind de mens belangrijk. De mens staat 
voorop. Althans het menselijke in de 
mens. En alles wat daarbij komt kijken. 
Zo ben ik. Als mens wil je er graag toe 
doen. Als mens wil je belangrijk zijn. In 
welk opzicht dan ook. Je wilt graag een bijdrage leveren. 
Op welk gebied dan ook. En of dat nu in je liefdevolle 
relatie is, in de door jou op fanatieke wijze beoefende 
sport, in het grootbrengen van je mooie kinderen, in het 
meedoen aan een rustgevende yogales, in het volgen van 
onderwijs op de middelbare school of andere instellingen, 
in het fijne contact met je ouders en overige familie of in 
je drukke arbeidsintensieve baan. Deze zeven willekeurig 
door mij genoemde relaties staan in geen enkel verband. 
Ze staan los van elkaar.

De crux. Werkelijk. In mijn beleving. Voor een 
gevoelsmens zijn deze relaties allemaal gelijk. Ook al 
heb je in het ene geval een liefdesrelatie, in het andere 
geval een bloedrelatie, en in weer een ander geval een 
lidmaatschapsovereenkomst en in weer een ander geval 
een zakelijke overeenkomst, een gevoelsmens laat zich 
leiden door emotie. Zijn of haar hele leven lang. Het 
gevoel overheerst. Is allesomvattend. Waardoor al deze 
relaties in het hart gaan zitten. Een zekere empathie 
wordt ontwikkeld. Door de loop der jaren. Menselijkheid. 
En in een vergevorderd stadium: liefde. In alle hierboven 
aangehaalde relaties. En dan is het jammer. Dan is het zo 
jammer wanneer een relatie niet wordt gezien zoals jij die 
ziet. Een relatie, welke relatie dan ook, zou – naar mijn 
bescheiden mening – een relatie gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen (lees: gevoel) moeten zijn. Gehoord worden. 

Luisteren. En andersom. Communicatie! Soms krijg ik de 
indruk dat de mens teveel met zichzelf bezig is, waardoor 
de wereld verhardt. Hard verhardt. Keihard verhardt. Er 
wordt weliswaar geluisterd, maar men hoort niet wat je 
zegt. Of in elk geval: men voelt niet wat je zegt. En men 
begrijpt niet wat je bedoelt. Of wil niet begrijpen wat 
je bedoelt. De boodschap komt niet aan. De empathie 
ontbreekt. Jammer. Erg jammer.

En dan is het de hoogste tijd om los 
te laten. Omdat. Omdat je trouw moet 
blijven aan jezelf. Jij bent immers 
belangrijk. Het allerbelangrijkst. Jij bent 
degene die ertoe doet. Wat een ander 
daar ook van vindt.  En hoeveel jaar 
je ook hebt geïnvesteerd in een zekere 
relatie. Hoeveel van je hart je ook hebt 
gegeven in een zekere relatie. Wanneer 
je er wel was maar er eigenlijk niet had 
moeten zijn in een zekere relatie. Als het 
niet meer gaat, dan gaat het niet meer. 
Zo simpel is het. Loslaten dus. Loslaten 
is een van de moeilijkste dingen in het 
leven. Het getuigt van grote kracht. Zo 
heb ik onlangs van een dierbare jonkie 
geleerd. We leven in een harde wereld. 

Nu ben ik me ervan bewust dat ik anders ben dan anderen. 
Ik ben. Dus ik besta. Maar ik ben bijzonder. Wellicht wat 
zweverig. Gevoelig. Emotioneel. Maar ik ben wel wie ik 
ben. En zeker anders dan anderen. Maar ach. Zijn we dat 
niet allemaal?

Wat zou ik graag de wereld veranderen!

You, you may say I’m a dreamer
But I’m not the only one

I hope someday you will join us
And the world will be as one

 
(uit Imagine: John Lennon)

Daar ben ik niet de enige in. Dat weet ik zeker. Ik blijf een 
idealist. Een dromer. Misschien wel. Misschien is het ook 
wel zo dat ik te moeilijk denk. Of misschien is het ook wel 
zo dat ik teveel voel. Gevoelens die in sommige relaties 
misschien niet zo praktisch zijn. Terwijl het leven eigenlijk 
zo simpel kan zijn. Als men maar een stukje harmonie als 
leidraad zou nemen. Het lijkt zo eenvoudig. Zo. Simpel. 
Een woord dat ik dagelijks in ons heerlijk huis in Nieuw 
Scheemda voorbij zie komen. Telkens wanneer ik door de 
keuken loop. Simpel. Ja. Dat is het woord. Het woord dat 
ik vanaf vandaag zal koesteren. Waar ik mij aan vast zal 
houden. Hoe hard en hoe keihard de wereld ook kan zijn …
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Voordeeltarief hubtaxi verlengd t/m juni >
Door Benno Klapwijk

Het voordeeltarief hubtaxi is 
verlengd t/m juni 2022. 
De hubtaxi is een taxiservice voor 
inwoners van landelijke gebieden 
(als aanvulling op het gewone 
busvervoer).
 
Wat kost een hubtaxi tijdens de actiemaanden? 

Het tarief in de actiemaanden is gelijk aan het normale ov-
kilometertarief; €0,17 in plaats van €0,26 per kilometer. 
Het instaptarief is tijdens deze actie €0,99 in plaats van 
€1,49.  
Tot en met juni 2022 reizen inwoners extra voordelig van 
voordeur tot HUB (station Scheemda) en andersom. Je 
reist dan al voor €2,00/€2,40 enkele reis tussen station 
en dorp. 
Wel even vooraf reserveren bij Connexxion: 
Telefoon 0800 - 40 20 102 (gratis)
Of 088 - 339 48 50 (lokaal tarief)

Sportpark Oldambt >
Door Hendrik Eerkens

Sinds een paar weken is op dinsdagmorgen een groepje 
dorpsgenoten bezig om het sportpark een beetje ‘op te 
schieren’.

We beginnen om 9.00 uur, onder het genot van een 
kopje koffie, de toestand in de wereld (en van de dorpen 
natuurlijk) te bespreken en gaan dan met een onderbreking 
van een pauze aan de slag tot ongeveer 12.00 uur.

Lijkt het je ook wat om hier aan mee te helpen, kom dan 
gewoon een keer langs op een dinsdagmorgen.

De Oldambster Klus Boys

van de culturele commissie >
Door de Culturele Commissie

Nog voor we van de zomer-rust gaan genieten organiseren 
we twee evenementen.

• 4 juni Tijdens ‘Kerkepad’ waarneer de kerken open 
zijn vanaf 13.30 uur komt zangeres Esmee Doddema 
met luisterliedjes afgewisseld door Bianca Holst die 
meditatiemuziek speelt op de Kotamo (soort harp). 
Wil je zelf op die dag muziek komen spelen dan kan 
dat op het open podium. Opgeven bij Ankie Grooten,  
zie contact CC.

• 19 juni 14.00 uur, Ambient Art Concert van Hero 
Wouters en Bianca Holst

Na de vakantie beginnen we het nieuwe seizoen op 16 
oktober met de jaarlijkse ‘KIEK’ onze dorpshobbymarkt 
met lekker eten, muziek en vooral veel creativiteit en 
gezelligheid in Partycentrum ‘de Leeuwenborg’. Daar zien 
we dan ook een optreden van de geweldige entertainers
‘Twei Körten, Twei Langen’.

We luiden het jaar uit op 20 november met een intiem 
luisterconcert van Jan-Henk de Groot singer-songwriter.

Tot ziens! 
Ankie, Antje, Alie en Bianca

De CC staat open voor suggesties, tips en nieuwe leden. 
Contact ankie.grooten@ziggo.nl
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imke’s style >
Door Imke Jacobs

Bla.. beetje leeg in mijn hoofd… geen idee wat ik moet 
neermaggelen.

Maar iets over de etalage, kleding maken, toch wel een 
leuk gespreksonderwerp. Tja dus deze - etalage - is weer 
aangepast. Dit keer met twee gelijkwaardige jurken. En 
dan met name twee prachtige trouwjurken, een mama en 
mini-me-versie…

In 2016 kregen we telefoon van een vriendin van ons dat 
ze gingen trouwen. Na felicitaties en meer geklets hingen 
we op. Totdat ik zo snugger was en vroeg aan Patrick heeft 
ze al een jurk, tja een rokje met een leuke blouse… (Tja 
dat kon in mijn hoofd niet, ze zou voor de 
eerste keer trouwen – en daar hoort toch 
een mooie jurk bij, vond ik). Wij weer 
terugbellen, of ze zat… want ik bood aan een 
jurk voor haar te maken, was het meteen 
een mooi cadeau van ons. En dan wilden wij 
langskomen om hem ter plekke te maken. 
Nou... dat mocht, ze was helemaal verrast 
en ondersteboven (vandaar het ‘zit je?… ga 
nou maar zitten!…’).

Dus later in de week bakken vol met 
stof, frutsels, heel veel patronen, reeds 
gemaakte modellen en onze eigen spul niet 
te vergeten. Natuurlijk de naaimachines 
en de locker. En vanzelfsprekend ook Kitty, 
in de veel te kleine auto ingepakt en op 
naar het zuiden van het land... Lekker 
makkelijk via Duitsland. Tot dat we net in 
het dorp kwamen was de politie wel erg 
aan het opletten, die wilde weten wat we 
allemaal in de auto hadden. Niks anders 
dan naaimachines en spul daarvoor. Nee, 
dan was het goed. Verder door met heel 
veel lol op naar haar adres.

Om een lang verhaal kort te maken, stof 
en patroon uitzoeken en natuurlijk kletsen. 
Wilde ze bordeaux rood met wit kant boven. 
Maar of we ook voor haar dochter een 
bijpassende jurk wilde maken. Helaas lukte 
dat niet in dezelfde week, die heb ik dan 
later thuis gemaakt. En natuurlijk kunnen 
tasjes niet achterblijven, want… waar laat 
je je zooi??? Ghi ghi…

Laatst hadden we het er weer over, of ik het 
wilde ophangen in de etalage, samen. Vond 
de dochter (nu 14) ook een fantastisch idee. 
Zo gezegd zo gedaan. Vorige week waren 
ze hier, en hadden de jurken meegenomen.

Ik vlug een etalagepop kindermaat geregeld, die had ik 
nog niet. En dag voordat ze weer weggingen hebben ze de 
etalage staan bewonderen. Wow en nog eens wow.

En in de dagen erna heb ik menig fietser achterop de fiets 
zien zitten om de etalage maar te kunnen bewonderen. 
‘Meneer, Mevrouw, u mag ook afstappen hoor... kijkt wat 
rustiger’. 

Maar voor ik dat kan zeggen fietsen ze de woning al 
voorbij, hmm... En zelfs vanuit een auto hoor ik wel eens 
een opmerking. 

Schroom niet en stop voor onze deur. We vinden het maar 
al te leuk dingen te laten zien en e.e.a. uit te leggen. En 
om eventueel een bestelling op te mogen nemen, want we 
werken alleen op bestelling. 

En op ons gemak, dus niet langskomen met ‘moet morgen 
af…’ of zoals we gewend zijn in de IT-wereld... ‘had 
gisteren af moeten zijn’. Dan sturen we je heel simpel 
naar een andere kledingwinkel, kun je het meteen kopen 
en meenemen.

Maak ze!
Groetjes, Imke Jacobs

Heb je vragen, stel ze via
instagram.com/achteroptwoar
facebook.com/achteroptwoar
achteroptwoar.nl
of via e-mail imke@achteroptwoar.nl



Door Vrouwen van Nu

Op de dag voor moederdag stroomde de keuken van 
Leeuwenborg vol met 
bakgrage vrouwen van de 
Vrouwen van Nu. 

Onder leiding van Astrid 
Meijer, die een volleerd 
patissier is, gingen we aan 
de slag om sjieke kleine 
taartjes te maken. 

Alles afwegen tot op de 
gram, goed  temperaturen, 
tartelettes, mengen, 
kloppen, ‘familie maken’, 
fonceren, merengue, een 
cremeux, afkoelen, romig roeren… wij kunnen het nu 
allemaal. 

Een heel gezellige middag met een heerlijk resultaat.
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Taartjesworkshop >

Afscheid Greetje >
Door Vrouwen van Nu

Onze Greetje had, met een extra coronajaar, haar termijn 
bij het bestuur van de Vrouwen van Nu ruimschoots 
volbracht. 

In februari is ze in de vergadering teruggetreden. En zoals 
gebruikelijk heeft het bestuur haar getrakteerd op een 
uitje. 

Omdat Greetje altijd graag nieuwe dingen leert en ook 
graag met haar handen werkt, hebben we haar - op de 
fiets - meegenomen naar de Pastorieweg in Noordbroek. 
In het atelier van Maaike Nijlunsing gingen we gutsen om 
een mooie (in spiegelbeeld) tekening in het linoleum te 
maken. 

Zodra we vonden dat onze tekening klaar was, mochten 
we aan de slag met de verf en zelf kleursamenstellingen 
maken en dit op papier af te drukken, waarmee we een 
aantal mooie kaarten hebben gemaakt. 

Zeker een aanrader: zo’n workshop linoleumafdruk!

Reddingshonden >
Door Vrouwen van Nu

Op donderdag 14 april kregen we bij de Vrouwen van 
Nu de vrijwilligers van de Reddingshondengroep Drenthe 
op bezoek en zij hadden ook drie lieve mooie honden 
meegenomen. 

Twee jonge honden die nog volop in opleiding zijn en 
één ‘oude rot’ die rustig afwachtte wanneer ze mocht 
demonstreren wat ze kon en dat perfect uitvoerde; 
helemaal gefocust op de taak die ze moest uitvoeren 
ongeacht de grote belangstelling voor deze avond. 

De vrijwilligers trainen elke week zo’n twaalf uur met de 
honden. Een inspanning waar we alleen maar bewondering 
voor kunnen hebben. Het trainen is voor de honden altijd 
een feestje, waarbij ze heerlijk kunnen rennen en zoeken 
en altijd een mooie beloning krijgen. Ze worden ingezet 
bij vermiste personen; hetgeen vaker voorkomt dan men 
zou verwachten. 

Heb je deze avond gemist en wil je wel graag meer weten 
over de RHGD? Kijk op hun website: www.rhgd.nl
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op de kovvie bie... >
Door Christina Koning

De zun die stekt de lucht is blauw,
Wie goan weer noar de zummer tou

Want elk en ain het t veurjoar in de kop
(uit Veurjoar in de kop: Ede staal)

Elk jaar verbaas ik me weer. Waarover ik me verbaas? 
Nou. Dat het elk jaar weer voorjaar wordt. En daarmee 
doel ik op het feit dat de takken van de bomen, die er 
grotendeels kaal en triest uitzien, weer gevuld worden 
met mooie groene blaadjes. Een kleur groen die varieert 
van mintgroen tot Zaansgroen (heel donker, bijna zwart – 
schilderskleur). 

De koolzaadvelden kleuren prachtig geel. De kersenbloesem 
prachtig roze. Het is weer een kleurrijke wereld. Fantastisch 
om te zien. Wie zich hier niet over verbaast, is Klaas. Een 
mededorpsbewoner. De bomenfluisteraar van ons prachtig 
dorp. Eigenlijk doe ik Klaas met dit predicaat te kort. Besef 
ik. Eh. De bomenman. Of de bomenliefhebber. Of nee. 
Wacht. Ik weet het al: de bomendeskundige. Ja. Dat klinkt 
beter.

Vlak veur t veurjoar kwam Klaas bij mij langs. Op de 
kovvie … bie mie. Diskeer. Een markante persoonlijkheid 
belde aan. Een uiterst ferme handdruk. En een krachtige 
en plezierige stem. De kovvie stond al klaar. Klaas 
Steenbergen was er klaar voor. Vanuit het mooie Roden 
(Drenthe) bewandelde Klaas een groot aantal (levens)
paden. 

Zo nam hij een uitstapje naar Den Helder, alwaar hij een 
drietal bloemenzaken runde. De liefde voor bloemen en de 
natuur mondde uit tot een andere liefde: de boswachterij. 
Terwijl een groot aantal familieleden hem voor gek 
verklaarde, volgde Klaas zijn hart. 

Hij werd boswachter. En even terugkomend op het volgen 
van je hart: veel mensen kunnen een voorbeeld nemen 
aan Klaas. Volg je hart. Volg je eigen hart. Want dat klopt. 
Altijd. 

Vervolgens kwam er een veel grotere liefde op zijn pad: 
zien Johanna. Hij landde zo’n 27 jaar geleden samen met 
Johanna in de woning aan de Hoofdweg, achter op ‘t Woar. 
Voorheen was de woning het oude postkantoor, alwaar de 
paardenkoets vanuit Veendam werd gestald. De woning is 
onlangs prachtig buitenom gerenoveerd en heeft  nieuwe 
kozijnen. 

De kinderen en kleinkinderen van Klaas en Johanna, 
alsmede alle overige bezoekers, vinden daar een warm 
welkom. Het huis bevat een, bijna wel zo groot als 
de bibliotheek van de rijksuniversiteit, groot aantal 
omvangrijke boeken. Boeken over bomen, planten en 
vogels. Zoveel boeken bij elkaar heb ik nog nooit gezien. 
Toen ik tijdens de bouw-, schilder-, en verbouwklus van 
mien laiverd eens een kijkje kwam nemen.

Wel had ik gehoopt dat Klaas de Groningse taal zou 
beheersen. Dan zou ik mijn ‘op de kovvie- verhaaltje’ eens 
in het Gronings kunnen opstellen. Dat liet ik Klaas dan ook 
weten. Hij wilde graag Drents met mij praten. Maar ach. 
Wij noorderlingen. Iets met bescheidenheid en mens. En 
zo. Dat begrijpen jullie vast wel. 

Klaas werkte bij de Heemtuin te Muntendam. Bij de 
NME in Hoogezand. En heeft met name een passie voor 
natuurtuinen. Zo heeft hij zich jarenlang beziggehouden 
met de vogels en planten op de natuurbegraafplaats in 
Beerta. Een fantastisch initiatief. 

Inmiddels is Klaas met pensioen. In zijn eigen tuin 
achter op ‘t Woar heeft Klaas heuse historische appel- 
en perenrassen geplant. Maar hij kan het niet laten. Zijn 
passie voor de natuur wordt vervolgd. In zijn eigen bedrijf. 
Neem maar eens een kijkje op: www.bedrijfsnatuur.nl 

Elk jaar verbaas ik me weer. Waarover ik me verbaas? Niet 
alleen omdat het elk jaar weer voorjaar wordt, maar ook 
omdat er slechts weinig mensen in ons dorp de Groningse 
taal beheersen. Dat vind ik jammer. Maar hé. Dat brengt 
me op een idee …

Wordt vervolgd.
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concert 19 juni, kerk nieuw scheemda >
Door de Culturele Commissie

Eco Art Ambient concert van Bianca Holst en Hero Wouters

‘We mogen ons verheugen op de stilte in en om 
ons heen’

(Thema van dit concert)

Op 19 juni om 14.00 uur kun je genieten en je laten  
onderdompelen in muziek die het landschap van ‘t 
Oldambt reflecteert. Zoals ezels klikklakken in Spaanse 
muziek en de golven ruisen in Ierse muziek, kun je je 
ook voorstellen hoe muziek hier klinkt als de wind over de 
leegte, het wuivend graan en de cadens van de mens met 
zijn machines. 
Musisch kunstenaar en dichter Bianca Holst studeerde film 
en filmgeluid aan de Vrije Academie in Den Haag, doorliep 
de Toneelschool in Amsterdam en geeft workshops in 
‘Musica Mobilé’, muziek maken op tablet en telefoon. 
Ze begeleidt haar Voice-art en poëzie op de Animoog-
synthesizer voor iPad en op de Kotamo.

Hero Wouters is componist en cineast en werkte als docent 
beeld-geluidscorrelaties op de Vrije Academie. Hij gebruikt 
tijdens zijn performances zijn meer dan 600 composities 
om via een bijzonder samengesteld elektronisch 
instrumentarium magische klankwerelden te scheppen. 

De muziek van Bianca en Hero beweegt zich organisch 
van theatraal naar meditatief en vervoert je van innerlijk 
landschap naar onbekend terrein. Hun kunst ontworstelt 
zich aan de controle van vooropgezette denkpatronen. De 
fascinatie voor eigenzinnigheid en de transformatie van 
onafwendbare missers zijn een terugkerend thema in hun 
werk. 

Hero Wouters en Bianca Holst hebben elkaar leren kennen 
op de Vrije Academie Psychopolis en werken sindsdien 
nauw samen. 

Info: www.stichting.com    www.herowouters.nl 
         www.biancaholst.nl 
Organisatie: CC Nieuw Scheemda/‘t Waar
Locatie: Kerkje in Nieuw Scheemda Hamrikkerweg 27, 
9943 PA 
Aanvang 14.00 uur, entree €5,- incl. consumptie
Contact ankie.grooten@ziggo.nl
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Opruimen Locatie Nieuw Scheemda >
Door de NAM

De voormalige productielocatie Nieuw Scheemda, aan 
de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda, is een van de 13 
inmiddels gesloten locaties van het Groningen Gasveld. 
Hierbij informeren wij u over het vervolg, het opruimen 
van de NAM-locaties in het algemeen en het opruimen van 
de locatie Nieuw Scheemda in het bijzonder.

Opruimen, Het proces van begin tot eind
Het insluiten en opruimen verloopt over het algemeen 
volgens een vast proces, gesplitst in vier fasen.

Fase 1: Van productielocatie naar insluiting
Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie 
op een locatie te stoppen, worden de putten veiliggesteld 
en losgekoppeld van het totale behandeling- en 
transportsysteem. Er kan nu effectief geen gas meer 
worden geproduceerd op deze locatie.

Fase 2: Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties
Na het insluiten van de locatie worden de bovengrondse 
installaties schoongemaakt, ontmanteld en afgevoerd.

Fase 3: Verwijderen van de putten
In deze fase worden de gasputten schoongemaakt, 
gecontroleerd en op verschillende dieptes door middel van 
cementpluggen definitief afgesloten. Hierbij wordt over 
het algemeen gebruikt gemaakt van een zogenaamde 
opruimtoren, de P&A unit. Zodra de werkzaamheden 
zijn afgerond, start een periode van monitoring. In de 
monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt 
gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten 
succesvol is verlopen. 

Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering
Na het definitief afsluiten van de putten wordt er 
bodemonderzoek gedaan om eventuele bodem-
verontreiniging in kaart te brengen. Indien noodzakelijk 
wordt er een saneringsplan gemaakt. Dit plan wordt 
voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na verlening van de 
beschikking (toestemming) kan de verontreiniging worden 
opgeruimd. De bodemverontreiniging wordt gelijktijdig 
weggehaald met alle op de locatie aanwezige zaken, zoals 
de terreinverharding, kabels en leidingen, hekwerk etc. 
Vervolgens wordt het terrein cultuurtechnisch hersteld. 
Dit betekent veelal dat het terrein (weer) geschikt wordt 
gemaakt voor landbouw. Als deze werkzaamheden zijn 
afgerond wordt het terrein weer overgedragen aan de 
grondeigenaar.

Het proces van sluiten tot en met het teruggeven van de 
gehuurde percelen grond aan de grondeigenaar neemt circa 
vijf jaar in beslag. In deze periode vinden bij tussenpozen
werkzaamheden op de locaties plaats.

Locatie Nieuw Scheemda
De locatie Nieuw Scheemda is sinds 2009 buiten gebruik. 
De volledige bovengrondse installatie is enige jaren 
geleden schoongemaakt en verwijderd. Op de locatie 
Nieuw Scheemda zijn de voorbereidende werkzaamheden 
voor de derde fase van het opruimen inmiddels gestart. 
Deze fase betreft, het definitief afsluiten en weghalen van 
de gasputten. Nieuw Scheemda is de derde locatie van het 
Groningen gasveld waar de gasputten definitief worden 
afgesloten en weggehaald.

In de voorbereiding wordt het gotensysteem en de 
terreinverharding gecontroleerd en waar nodig hersteld. 
Verder worden de putten gecontroleerd en schoongemaakt. 
Als dit is afgerond worden de voormalige productieputten 
op de locatie een voor een afgesloten en verwijderd. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de opruimtoren (P&A 
unit). Als deze werkzaamheden zijn afgerond start een
periode van minimaal drie maanden waarin monitoring 
plaatsvindt om zeker te stellen dat werkzaamheden 
succesvol zijn verlopen. Hiermee is de derde fase in het 
opruim proces voor de locatie Nieuw Scheemda voltooid 
en kan de voorbereiding van de laatste fase beginnen.

De vierde fase start met bodemonderzoek. Op basis van 
dit onderzoek, worden eventuele saneringen voorbereid 
en de benodigde vergunningen aangevraagd. Dit neemt de 
nodige tijd in beslag. In deze periode is er wederom niet 
veel activiteit op de locatie. Als alles in kaart is gebracht 
en de benodigde vergunningen zijn afgegeven, start het 
eventuele saneren en het cultuurtechnisch herstel. Veelal 
betekent dit dat de locatie in oorspronkelijke staat, vaak 
landbouwgronden, wordt hersteld. Hierna wordt het 
land aan de eigenaar teruggegeven. De planning van de 
herstelwerkzaamheden is op dit moment nog niet duidelijk. 
Hierover zal op een later moment nadere informatie 
worden verstrekt.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Zoals aangegeven zijn de voorbereidende werkzaamheden 
inmiddels gestart. De voorbereidende werkzaamheden 
worden uitgevoerd tijdens de dagdienst. Dit betekent 
dat er tijdens werkdagen van 07.00 uur – 19.00 uur 
werkzaamheden op de locatie plaats kunnen vinden. 
De werkzaamheden op locatie zullen naar verwachting 
geen overlast tot gevolg hebben. Wel is er, in verband 
met aan- en afvoer van materiaal, sprake van extra 
vervoersbewegingen.

Na het afronden van de voorbereidende werkzaamheden 
komt de P&A unit naar de locatie. Naar verwachting zal 
dit eind mei plaatsvinden. De P&A unit wordt in losse 
onderdelen naar de locatie gebracht en vervolgens bij de 
eerste put opgebouwd. Dit gaat gepaard met een aanzienlijk 
hoeveelheid verkeersbewegingen. Het opbouwen van de 
unit en het inrichten van het werkterrein neemt ongeveer 
een week in beslag.

Er wordt gewerkt in vol continue dienst, zeven dagen per 
week, 24 uur per dag. Om veilig te kunnen werken is de 
locatie ’s avonds en ’s nachts extra verlicht. Daarnaast is er 
sprake van extra geluid op de locatie. Wij zullen het werk 
zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en onze uiterste best 
doen om de eventuele overlast voor u tot het minimum te 
beperken.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit artikel of op een later 
moment vragen of heeft u klachten dan kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny 
Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of 
per e-mail via j.teunissen@shell.com 

Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij 
onze centrale meldkamer op telefoonnr 0592-364000. 
Verder kunt u de NAM-omgevingsapp gratis downloaden. 
In deze app vindt u de laatste status over het sluiten 
en het opruimen van Groningenveld of de NAM-website 
(www.NAM.nl) raadplegen.
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wegwerkzaamheden n362 >
Door de redactie, uit de brief van de provincie d.d. 18 mei

Datum  :   18 mei 2022
Documentnr. :   2022-049585
Dossiernummer :   K39436
Behandeld door :   R. de Jong
Telefoonnr. :   06 24127446
Onderwerp :   Aankondiging werkzaamheden N362                                             
                           Scheemda – Weiwerd fase 2

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief leest u informatie over geplande 
werkzaamheden aan de provinciale weg N362 tussen 
Scheemda en Weiwerd. Vanwege groot onderhoud wordt 
een gedeelte van de weg voor het doorgaande verkeer 
afgesloten van maandag 30 mei, 06:00 uur tot vrijdag 29 
juli, 18:00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf 
de aansluiting met de A7 bij Scheemda tot de aansluiting 
met de Warvenweg en de Holenweg (362).

Werkzaamheden
We voeren groot onderhoud uit tussen de gaslocatie, net 
voorbij de verkeerslichten, bij Midwolda tot de rotonde bij 
Wagenborgen (kruising met de Tolhek en de Kloosterlaan). 
Ten noorden van het Termunterzijldiep vervangen we 
de asfaltlagen en worden zwakke plekken volledig 
vervangen, inclusief de aanwezige asfaltwapening. Ten 
zuiden van het Termunterzijldiep ligt het asfaltpakket 
op een oude klinkerweg. Deze wordt volledig verwijderd 
en vervangen door een nieuwe steenfunderingslaag met 
vier lagen asfalt. Tot slot verbreden we de weg. Met deze 
aanpassingen wordt de weg veiliger voor weggebruikers 
en goed bereikbaar.

Stremming Scheemda – Weiwerd
Vanwege de werkzaamheden is de weg gestremd voor 
al het verkeer. De kruising Nieuwolda richting Nieuw-
Scheemda blijft open, uitgezonderd twee weekenden. 
Zodra deze twee weekendafsluitingen bekend zijn brengen 
wij u hiervan op de hoogte. Doorgaand verkeer wordt 
omgeleid via de A7, de N33 en de N362 bij Aamsweer 
en Weiwerd. Voor doorgaand verkeer wordt aangegeven 
dat de weg al gestremd is ter hoogte van de rotonde bij 
Weiwerd om sluipverkeer over de omliggende wegen van 
de N362 te voorkomen.

Verkeersmaatregelen en OV
Vanwege de stremming is de weg vanaf de stoplichten en 
de rotonde bij Wagenborgen afgesloten. Het Openbaar 
Vervoer van Qbuzz maakt net als het lokaal verkeer 
gebruik van de eenrichtingswegen rondom ’t Waar en 
Nieuwolda. Om verloren tijd in te halen stopt buslijn 119 
niet in Wagenborgen. De aannemer maakt een tijdelijke 
halte bij de rotonde Wagenborgen op Kopaf. Hier kunnen 
passagiers uit Wagenborgen in- en uitstappen. Ook is er 
een tijdelijke fietsenstalling aanwezig.

Nadere informatie
Het werk wordt uitgevoerd door aannemer KWS Infra. De 
Provincie Groningen en KWS Infra streven ernaar om het 
werk voor de bouwvak af te ronden. Wij vragen om uw 
begrip voor hinder die met de werkzaamheden gepaard 
gaat.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden 
of de bereikbaarheid van uw woning of bedrijf? Neem dan 
contact op met Rixt de Jong, omgevingsmanager van de 
provincie Groningen: r.dejong@provinciegroningen.nl 
of via telefoonnummer 06 24127446

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:
B. Koster

Teamleider team Projectmanagement
Domein Uitvoering
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Feestdag pannenkoeken >
Door Imke Jacobs

Een paar jaar geleden wilde ik wat lekkers tijdens 
oudjaarsavond, aangezien oliebollen vaak te vet worden 
gebakken en ik daar behoorlijk last van ga krijgen. Ik 
wilde iets anders. Dat is dit recept geworden. Gewoon 
normale pannenkoeken maar dan met een beetje extra. 
Die oudjaarsavond hebben we zitten smullen. 

En dat heeft er voor gezorgd dat we vaker gebruikmaken 
van dit recept. De pannenkoeken zijn voor alle tijden 
geschikt en erg lekker.

En het zijn koeken… niet van die dunne flensjes (veel te 
schadelijk voor mijn strooppot – die is dan te snel leeg).

Dit recept is genoeg voor twee volwassenen met flinke 
trek. 

Ingrediënten 

• 400 gr. bloem (of 300 gr. bloem en 100 gr. volkorenmeel)
• 3 eieren
• 400 ml melk
• 200 ml water
• 1 theelepel zout
• 1 eetlepel olie
• 1 theelepel suiker of honing
• 1 theelepel kaneel
• 1 theelepel baksoda
• 1 eetlepel citroensap of azijn
Eventueel kun je appel, rozijnen, spek of kaas 
pannenkoeken maken. Verder nodig, olie of boter om in te 
bakken. En natuurlijk de kom en mixer of garde.

Bereidingswijze
1. Appel schillen en in stukjes snijden of raspen, suiker, 

kaneel en beetje citroensap erop. Goed doorscheppen. 
Zet apart. Geen appel, geen nood, sla deze stap over.

2. De drie eieren splitsen (zet het eigeel in een apart 
kommetje) het eiwit doe je in een vetvrije kom, klop 
dit stijf. Zet ook apart.

3. Bloem, zout, suiker, kaneel, baksoda door elkaar 
mengen. Melk, water, eigeel, olie hier aan toevoegen. 
Goed mengen tot een glad beslag. 

4. Voeg nu de geklopte eiwitschuim toe, voorzichtig 
omscheppen.

5. Voeg dan pas de citroensap of azijn toe (het gaat dan 
beetje schuimen door de baksoda). 

6. Voor het bakken kun je de stukjes appel toevoegen 
aan het beslag. Of steeds een schep appels op de lepel 
vol beslag in de pan.

7. Baktijd: in een pan op middelhoog vuur tot ze 
goudbruin zijn. 

Opmerking, door de baksoda ga je gaatjes krijgen.

Tip 
Maak eventueel eerst 
een voordeeg (poolish) 
en laat deze 1½ uur 
staan rijzen.

• 100 gram bloem
• 150 ml warme 

melk/water
• 3 gr gist
• 6 gr suiker

Goed door elkaar 
mengen en afgedekt 
laten staan. 

Eet smakelijk! 

Noten schieten Karspellaan >
Door Ankie Grooten

Het was een hele gezellige middag. Een oude traditie is 
weer in ere hersteld.

Groeten Ankie namens allen die meededen en dank aan 
Rudie Klappe die de spelregels wist.


